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Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Alba anunta pentru data de 30 
octombrie 2019, ora 1 1. 00 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post vacant de 
REFERENT IA la Centrul de Ingrijire ~i Asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Baia 
de Arie~. 

Concursul se va organiza cu respect~rea prevederilor Hotararii Guvemului nr. 286/2011 
pentrn aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale ~i a criteriilor de promovare in grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din 
fondwri publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, la sediul Directiei Generale de Asistenta 
Sociala ~i Protectia Copilului Alba ~i va consta in redactarea unei lucrari scrise ~i interviu, dupa 
urmatorul calendar: 

- lucrarea scrisa va avea loc in data de 30 octombrie 2019, ora 11°0 la sediul Directiei 
Gener.ale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Alba, situat in Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 
1918, nr. 68; 

- interviul se va sustine in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii 
probei scrise; 

- dupa afi~area rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa ~i interviu, dupa 
caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de eel mult o zi lucratoare de la data 
afi~arii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afi~arii rezultatului probei scrise ~i a 
interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept. 

Participantii la concurs trebuie sa indeplineasca urmatoarele: 

I. Conditii generale: 

- candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 3 din Anexa la 
Hotararea Guvemului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor 
contractuale ~i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile ~i 
completiirile ulterioare; 

IL Conditii specifice pentru postul de: 

a. Referent IA la Centrul de Ingrijire ~i Asistenta pentru persoane adulte cu 
dizabilitati Baia de Arie~ 

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de 
bacalaureat- in domeniul economic; 

- cuno~tinte de operare PC - nivel mediu; 
- 6 ani vechime in studiile necesare exercitarii functiei contractuale; 

Dosarul pentru inscri~rea la concurs se depune panii in data de 22 octombrie 2019, ora 16.00 

la Serviciul resurse umane ~i gestiunea functiei publice ~i trebuie sa contina, in mod obligatoriu, 
urmiitoarele documente: 
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1. cerere de foscriere la concurs; 
2. copia actului de identitate; 
3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altor acte care atesta 

efectuarea unor specializari, precum ~i copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor 
specifice; 

4. copie conforma cu originalul a carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta 
pentrn stabilirea vechimii in munca ~i/sau in specialitatea; 

5. cazierul judiciar (in original) sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are 
antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

6. adeveri11ita medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de 
catre medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate, cu eel mult 6 luni anterior derularii 
concursului; 

7. curriculum vitae; 
8. copia certificatului de na~tere; 
9. copia certificatului de casatorie (daca este cazul); 
10. dosar plic. 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului ~i 
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie ra~pundere ca nu are antecedente 
penalc, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, eel mai tarziu pana la data desfa~urarii primei 
probe a concursului. 

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de 
documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei 
de concurs. 

Punctajul pentru promovarea fiecarei probe este de minimum 50 puncte. 

Bibliografie ~i tematica pentru postul de REFERENT IA la Centrul de Ingrijire ~i 
Asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Baia de Arie~: 

1. Legea nr. 82/1991 Legea contabilitatii, republicata cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 

2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, actualizata cu modificarile ~1 

completarile ulterioare ; 

3. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonantarea ~i plata cheltuielilor institutiilor publice, precum ~i organizarea, 

evidenta ~i raportarea angajamentelor bugetare ~i legale; 

4. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea ~i efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor ~i capitalurilor proprii; 

5. Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Alba - Cap. III art. 7, art. 8 ~i art. 9, Cap. X 

art. 76 ~i art. 77, Cap. XIV ~i Cap. XVII. 

Relatii suplimentare se obtin la telefon 0258/818266, interior 115 sau mobil 0755069660, de 
luni pana vineri in intervalul orar 8°0-16°0 sau pe site-ul D.G.A.S .P.C. Alba -
www.protectiasocialaalba.ro sectiunea anunturi sau sediul institutiei (Serviciul Resurse Umane si 
Gestiunea Functiei Publice ). 


